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75 jaar Polar Bears
Eindelijk was het dan zover, ons 75 jarig jubileum!
We kijken terug op een gezellig weekend waarbij we
op zaterdag in de Dolfijn een bescheiden
bijeenkomst hadden en op zondag een mooie
afsluitdag van synchroon. We maken ons nu op voor
een nieuw seizoen, met hopelijk weer een gewone
competitie en een ‘bonus’ jubileum jaar. Voor
iedereen die nog op vakantie gaat: veel plezier en
pas goed op jezelf en op elkaar!

Jubileumdag 10 juli
Het was een gezellige ochtend afgelopen
zaterdag. Hoewel we vanwege Corona geen
officieel jubileumfeest hadden, hebben we
toch een mooie bijeenkomst samen gehad met
ongeveer 50 leden van jong tot (zeer) oud. De twee
oudste aanwezigen waren ‘tante An’ Frankenmolen en
Piet van der Spoel, beide krasse 90-ers. En ook onze
twee ereleden Ruud van der Veer en Hans
Frankenmolen waren van de partij.
De Dolfijn was leuk aangekleed, er was
een loterij, er werden munten verkocht,
de PB-boom was via schijven en
kastanjes ook aanwezig en in een standje
bij de ingang kon jubileumkleding aangeschaft worden.
Onze voorzitter Angelique had een mooie toespraak en
bedankte een aantal zeer actieve
vrijwilligers, zoals Sujeet, Bart, Peggy,
Lian, Anouk, Jennifer, Lia en Niels.

Ook twee van onze scheidsrechters werden benoemd
omdat ze al 25 jaar fluiten voor de KNZB en de club:
Erik de Jong en Joop Niese, nogmaals bedankt.
Daarna ging het woord naar onze master
leden (die als geuzennaam zichzelf ook
wel de Muppets noemen): Ruud van der
Veer, Carel van Velsen en Focko Rommerts.
Carel memoreerde zijn eigen historie binnen Polar
Bears en vertelde over de levenslange vriendschappen
die daaruit ontstaan zijn. Focko was niet lijfelijk
aanwezig maar had een opgenomen boodschap waarin
twee bevrijders van Ede en Kees Veenendaal ons
dichtbij de oprichting van Polar Bears 75 jaar geleden
brachten. Focko bracht duidelijk naar voren dat Carel,
Ruud en hij nog steeds veel over Polar Bears praten en
nadenken.
Toen was het slotwoord aan Ruud. Hij haalde de mooie
tour langs alle bevrijdingsmonumenten bij het 70-jarig
jubileum aan en gaf aan een leuk reünie programma in
petto te hebben voor de masters op 25 juni 2022.

Ruud memoreerde aan de tour langs bevrijdingsmonumenten
ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum op 7 juli 2016.

Tenslotte bood hij namens de master-muppets een
cadeau aan. Met een mooi verhaal van Ruud erbij
kreeg Angelique een cadeau aangeboden dat pas op 25
juni 2022 echt geopend mag worden.
Dat maakte iedereen nieuwsgierig en is
een extra reden om 25 juni 2022 nog eens
goed te noteren in ieders agenda!

Afsluitdag synchroon
Helaas was het zwembad al bezet op 10 juli en konden
wij dit niet combineren met de jubileumdag. Dus werd
het zondag 11 juli. Voor vele jongste leden hun eerste
afsluitdag ooit, voor hun ouders de allereerste keer dat
ze hun kind konden zien zwemmen.
Alle leden werden
uitgebreid in de
make up gedaan, en
hoe blijft ons haar
zo mooi zitten? Nou door gelatine en dat
is nog warm als het op je hoofd gaat.
Hierna was iedereen klaar om hun uitvoering te laten
zien en met publiek. Hoe fijn was dat, eindelijk kon het
weer. Tips om de gelatine eruit te krijgen werden
gedeeld: afwasmiddel, heel veel anti klit shampoo.
Zou alles er inmiddels al uit zijn??

Wetpics zorgde
voor de
prachtige
onderwaterfoto’s
Ben je vergeten te bestellen? Of wil je nog nabestellen
laat dit dan voor morgen weten aan Jennifer!
Dit jaar reikten we de jaarlijkse
trofee als aanmoedigingsprijs
uit aan Jolijn, zij won de trofee
omdat ze een enorme groei
heeft laten zien. Ook vindt
Jolijn het erg leuk om te helpen
met lesgeven wanneer er
proeflessers zijn. Een echte
Polar Bear(s)!

Foto’s verkrijgbaar via
Gunnink Fotografie

Jubileumdag (vervolg)

Namens alle aanwezigen willen we iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van deze
bijeenkomst hartelijk bedanken. Het was een sobere
en geslaagde happening en smaakt naar meer!

Zo werd de dag wel uitgebreid gevierd met
foto’s van zowel boven als zelfs onderwater en een
mooie livestream voor diegene die thuis meekeken.

Toen was het tijd om afscheid te nemen van Elsemieke
na 20 jaar lid, zelf begonnen toen ze 9 was met
zwemmen. Sinds 5 jaar als trainster, wij gaan haar
enorm missen. Lieve Elsemieke Bedankt voor alles!!!!
We wensen je alle goeds voor de toekomt.

In de prijzen gevallen

TransferTalk

Tijdens de jubileumdag waren er diverse
mooie prijzen te winnen, o.a. beschikbaar gesteld
door DA Drogisterij & Parfumerie Jonker.

Afgelopen week mochten we maar
liefst zes nieuwe leden verwelkomen.
Elsemiek, Tess en Eve zijn bij de mini’s
begonnen. Imme en Jip (B-jeugd) en
Ricardo zijn al ervaren waterpoloërs, zij komen over van
respectievelijk VZV Njord (Veldhoven), Arethusa (Oss)
en De Aalscholver (Almere). Hartelijk welkom allemaal!

Zo kon iedereen raden
hoeveel kastanjes er in de
pot zaten. Maninne had het
helemaal bij het juiste eind, er
zaten 54 kastanjes in de pot. Ze
krijgt hiervoor een mooie Polar
Bears bidon.

In het nieuws

Tot slot was er ook nog een loterij georganiseerd. De
winnende nummers zijn gevallen op de loten 3, 8, 18,
25, 28, 46, 52, 68, 77, 104 en 110. Alle prijzen van
afgelopen zaterdag
kunnen op vertoon
van het winnende lot
worden opgehaald bij
DA Jonker Rozenplein
in Ede.
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Fijne Vakantie!

Daarnaast konden alle kinderen
hun mooiste tekening van een
Polar Bear inleveren. Hiervoor
vielen in de prijzen:
Corien: mini bal
Norah: nagellakjes
Elin: armbandjes
Daan: badbidon

Polar Bears: Kweekvijver voor oranje en de
olympische spelen De Gelderlander 09.07

Na 25 weken iedere week een berenvelletje gemaakt te
hebben gaat de redactie er een paar weekjes tussenuit.

Imme van der Schaaf

Jip Ulijn

Ricardo Griep

In de komende berenvelletjes zullen we verder kennis
maken met bovenstaande spelers.

Kort Kort Kort
Ben je ook zo benieuwd hoe het
nieuwe waterpolo seizoen er uit
gaat zien? De KNZB heeft de poule
indeling voor komend seizoen vastgesteld.
Op basis hiervan worden er nu concept
wedstrijdplanningen gemaakt. Die kunnen
nog regelmatig wijzigen dus hou hiervoor
de website van de knzb in de gaten.

In augustus komen we natuurlijk weer terug als we onze
dames volgen op de Olympische Spelen. De oranje
meisjes U17 spelen op 22 augustus hun EJK. Dit houden
we ook goed in de gaten.
Blijf intussen vooral
stukken insturen:
oefenpartijtjes,
toernooien of
andere info vinden
we leuk! Facebook
en Insta blijven
gewoon doorgaan.

We wensen
iedereen een fijne
vakantie! J

